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Projektowane postanowienia umowy 
/WZÓR UMOWY/1 

Umowa o zamówienie publiczne nr (….)  

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowym Instytutem Badawczym  

z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań 

NIP 7811830940,  

REGON 301027411 

KRS 0000321899 

zwanym w dalej „Kupującym” 

reprezentowanym przez: 

(………………..) 

a 

(……………………)2, 

zwana/ą/ym/mi/ dalej „Sprzedawcą”  

reprezentowanym/ą przez: (.....) 

zawarto umowę sprzedaży ze świadczeniami dodatkowymi - o treści następującej: 

 
§ 1 

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje autoklaw/sterylizator parowy (…….)3. 

2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu sprzedaży,  
o której mowa w ust. 1 powyżej (zwanego dalej „Sprzętem”) - podaje Oferta Sprzedawcy nr …… 
złożona Kupującemu w odpowiedzi na prowadzone przez niego Zapytanie ofertowe o sygnaturze  
TA/Zp-1/22 (zwana dalej „Ofertą”) – a w zakresie, w jakim Oferta tego nie precyzuje – również 
załącznik nr 1 Umowy4. Wskazany załącznik oraz Oferta stanowią integralną część Umowy.  

                                                                 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy, na podstawie danych z oferty Wykonawcy (oferenta oferty 
najkorzystniejszej), z którym Umowa będzie zawierana. Zob. również postanowienia działu XI dokumentu Zapytania ofertowego. 

2 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną stosowne dane identyfikujące Wykonawcę (Oferenta), z którym Umowa będzie 
zawierana, w tym również NIP Wykonawcy, jego REGON czy KRS (jeżeli posiada NIP/REGON/podlega wpisowi do KRS),  
a w przypadku Wykonawcy(oferenta) będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej również adres miejsca zamieszkania 
tej osoby).      

3 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie marka (nazwa producenta), model (symbolu) lub innego oznaczenia 
identyfikującego w obrocie dla autoklawu/sterylizatora parowego, podana w ofercie Wykonawcy (oferenta), z którym Umowa będzie 
zawierana).   

4 Wskazany załącznik nr 1 Umowy zostanie przygotowany na etapie zawierania Umowy o zamówienie. W tym miejscu Zamawiający informuje 
jednak, iż na wskazany załącznik składać się będzie na Termin Składania Ofert treść w ramce wskazanej w dziale III dokumentu Zapytania 
ofertowego.                 
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3. Strony precyzują, iż całość przedmiotu sprzedaży stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu stanowi Sprzęt fabrycznie nowy (nieużywany) oraz wolny od wad prawnych 
i fizycznych. 

§ 2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt Kupującemu do miejsca, którym będzie budynek 
Zakładu Farmakologii i Fitochemii zlokalizowany w Plewiskach k/Poznania, przy ul. Kolejowej 2. 

2. W zakresie, w jakim Sprzęt wymagać będzie, w części lub w całości, dokonania zgłoszenia celnego  
w celu wprowadzenia i korzystania z niego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązek 
dokonania takiego zgłoszenia, bądź, jeżeli to konieczne, reprezentowania Kupującego przy 
dokonaniu takiego zgłoszenia, należy do obowiązków Umownych Sprzedawcy związanych z wyżej 
wskazanym obowiązkiem dostarczenia Sprzętu Kupującemu. 

§ 3 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Kupującemu (w języku polskim  
lub z tłumaczeniem na j. polski, bądź w j. angielskim lub z tłumaczeniem na j. angielski): 

1) Dokument/dokumenty gwarancyjne zawierające oświadczenie gwarancyjne gwaranta 
stosownie do postanowień art. 577 i 5771 kodeksu cywilnego uprawniające Kupującego  
do dochodzenia uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej gwarancji na Sprzęt, 
stosownie do postanowień § 6 Umowy (zwanych dalej Kartą Gwarancyjną); 

2) Certyfikat CE minimum dla zaoferowanego w ramach Sprzętu autoklawu/sterylizatora 
parowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy; 

3) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji, w tym ewentualnie serwisowania  
i konserwacji minimum dla zaoferowanego w ramach Sprzętu autoklawu/sterylizatora 
parowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy (Instrukcja Obsługi) - w wersji papierowej 
lub elektronicznej do czytania (np. format pdf). 

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie naruszają obowiązku wydania Kupującemu również innych 
dokumentów niż tam wymienione, jeżeli Sprzęt, jego producent lub Sprzedawca, czy przepisy 
prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze Sprzętu po stronie Kupującego 
(jako użytkownika).  

§ 4 

1. Całość czynności, o których mowa w § 2 i 3 Umowy, w tym dostarczenie i wydanie Kupującemu 
Sprzętu Sprzedawca zobowiązuje się wykonać nie później niż w ciągu (……)5 tygodni od zawarcia 
Umowy. 

2. Na okoliczność zrealizowania czynności, o których mowa w § 3 - 5 Umowy sporządzony  
i podpisany minimum ze strony Kupującego zostanie stosowny protokół (Protokół Odbioru).  

3. Kupujący ma prawo powstrzymać się z podpisaniem Protokołu Odbioru do czasu spełnienia 
ostatniego z obowiązków Umownych leżących po stronie Sprzedawcy, wynikających  
z postanowień § 2 i 3 Umowy. 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania Umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie 
w łącznej wysokości (………) zł (słownie: …………………….)6 brutto. 

2. Wynagrodzenie Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia całkowity 
wydatek ponoszony przez Kupującego względem Sprzedawcy z tytułu wykonania wszystkich 
świadczeń, których wykonanie, zgodnie Umową leży po stronie Sprzedawcy i składa  

                                                                 

5 W miejsce wykropkowane wprowadzony zostanie termin wyznaczony w dziale III ust. 5 dokumentu Zapytania ofertowego, tj. 7 tygodni.   

6 Wynagrodzenie (kwotowo i słownie) podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENA ZA ZAMÓWIENIE podana  
w ofercie Wykonawcy (Oferenta), z którym Umowa będzie zawierana (z uwzględnieniem ewentualnych poprawek na etapie oceny oferty,  
o których mowa w dziale VIII ust. 4 lub 5 dokumentu Zapytania ofertowego.     
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się na wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym: 

1) Cenę z tytułu sprzedaży Kupującemu autoklawu/sterylizatora parowego, o których mowa 
w § 1 ust. 1 Umowy; 

2) Koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Kupującemu stosownie do postanowień  
§ 2 Umowy (w tym koszty załadunku, ewentualne koszty opakowania  
i oznaczenia transportu, koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia podczas 
transportu);  

3) Koszty związane z realizacją leżących po stronie Sprzedawcy obowiązków wynikających  
z udzielnej gwarancji Sprzętu, stosownie do § 6 Umowy; 

4) Podatek VAT i inne należności publiczno-prawne - w zakresie, w jakim dotyczą one lub będą 
dotyczyć Sprzedawcy.  

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury. Przez prawidłowo wystawioną fakturę Strony 
rozumieć będą w szczególności fakturę wystawioną nie wcześniej niż po spełnieniu (ukończeniu) 
świadczeń Umownych Kupującego wynikających z postanowień § 2 Umowy i podpisaniu 
Protokołu Odbioru. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Sprzedawcę  
na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty stosownie do postanowień powyższych traktowany 
będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego.  

4. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia ze Sprzedawcą ze strony Kupującego będą 
dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze 
rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż polska, ewentualne, 
stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic kursowych z tytułu 
przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN nie będą obciążać Kupującego. 

§ 6 

1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych niniejszego paragrafu, zakres udzielonej Kupującemu 
gwarancji na Sprzęt określa Karta Gwarancyjna wystawiona przez Sprzedawcę lub inny podmiot 
(Gwarant). 

2. Okres udzielonej gwarancji na Sprzęt wynosi nie mniej niż 12 miesięcy. Wskazany okres gwarancji 
(zwany dalej „Okresem Gwarancji”) rozpoczyna bieg od daty wydania Sprzętu Kupującemu. 

3. W ramach udzielonej gwarancji (w Okresie Gwarancji) do obowiązków leżących po stronie 
Sprzedawcy (Gwaranta) wchodzi minimum usuwanie wad (w tym wykonywanie napraw Sprzętu). 
Postanowienia art. 577 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się.  

4. Podlegające świadczeniu w ramach udzielonej gwarancji, usługi o których mowa w ust. 3 powyżej 
(zwane dalej łącznie „Usługami Gwarancji”) będą uwzględniać następujące wymagania: 

1) Zostaną wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy (zwany dalej „Personelem 
Serwisowym”); 

2) Komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem Usług Gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim, przy czym wskazany obowiązek może być wykonany 
również z pomocą tłumacza języka polskiego (takim przypadku obowiązek zapewnienia 
tłumacza i koszty z tym związane obciążają Sprzedawcę). 

5. Personel Serwisowy ukończy Usługę Gwarancji, w tym usunie wadę (czy w inny sposób wykona 
naprawę) Sprzętu nie później niż w ciągu 21 dni, od dnia, w którym nastąpiło  
ze strony Kupującego wezwanie Sprzedawcy do wykonania Usług Gwarancji (zwane dalej 
„Zgłoszeniem wady”). Do wskazanego wyżej terminu nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

6. Zgłoszenia wady Kupujący jest uprawniony również dokonywać za pośrednictwem Sprzedawcy. 
Sprzedawca uzna za skutecznie doręczone mu Zgłoszenie wady również w sytuacji, gdy wezwanie 
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to zostanie Sprzedawcy przekazane pocztą elektroniczną e-mail: (……)7, bez obowiązku 
zachowania formy pisemnej ze strony Kupującego. Powyższe nie wyłącza możliwości  przesłania 
Zgłoszenia wady w formie pisemnej poprzez doręczenie tak sporządzonego wezwania Sprzedawcy 
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego 
środka telekomunikacji.   

7. Postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej nie będą stosowane do realizacji Usług Gwarancji  
w zakresie, w jakim będzie to mniej korzystne dla Kupującego w stosunku do postanowień  
ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu. W takim przypadku treść oświadczenia gwarancyjnego Gwaranta 
stanowią bezpośrednio postanowienia ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu. W razie wątpliwości 
przyjmuje się, iż oświadczenie takie (zawierające postanowienia ust. 2 – 6 powyżej) złożył 
Sprzedawca a złożenie wskazanego oświadczenia gwarancyjnego wynika z samego zawarcia 
Umowy. 

8. W przypadku, gdy Kupujący utraci dokument Karty Gwarancyjnej, dowód jej udzielenia 
Kupującemu wynikać będzie z faktu zawarcia niniejszej Umowy, a minimalne warunki 
wykonywania Usług w ramach gwarancji (w Okresie Gwarancji) ustalają postanowienia ust. 2 – 6 
niniejszego paragrafu. 

§ 7 

1. Kupujący uprawniony będzie obciążyć Sprzedawcę obowiązkiem zapłaty kary umownej: 

1) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy  
- w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy zakończony dzień zwłoki, lecz nie 
więcej niż 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2 poniżej. Wskazana kara umowna 
będzie jednak naliczana nie wcześniej niż 10 dniu pozostawania w zwłoce; 

2) Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do wyznaczonego stosownie  
do postanowień § 6 ust. 5 Umowy terminu usunięcia wady (czy w inny sposób wykonania 
naprawy) Sprzętu – każdorazowo karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) 
za każdy zakończony dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% kwoty bazowej, o której mowa 
w ust. 2 poniżej; 

3) Z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia (rozwiązania) z przyczyn leżących  
po stronie Sprzedawcy - w wysokości 10 % kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2 poniżej. 

2. Przez przywoływane w ust. 1 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę 
(……..)8zł.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 1 pkt 1) lub 2) 
powyżej przysługują również za okres do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  
lub oświadczenia o jej wypowiedzeniu przez rozwiązanie. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie: 

1) Są od siebie niezależne i podlegają kumulacji; 

2) Stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw do ich naliczenia.  

4. Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby 
powstała szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych. W przypadkach, dla których  
w Umowie nie przewidziano odpowiedzialności w formie kar umownych, Strony  

                                                                 

7 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e-mail osoby/osób po stronie Wykonawcy 
(Sprzedawcy)/Gwaranta, którym osoby Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać Zgłoszenia wady.    

8 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane  
w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT i (w razie potrzeby) zaokrąglona w dół do pełnych złotych . Jednak jeżeli 
podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, 
kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce 
wykropkowane, o którym mowa w § 7 ust. 2 Wzoru Umowy wpisana będzie kwota podlegająca wpisaniu w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy 
zaokrąglona (w razie potrzeby w dół do pełnych złotych)  
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w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy mogą dochodzić odszkodowania  
na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Kupującego z tytułu zwłoki  
w zapłacie wynagrodzenia Umownego Sprzedawcy ma miejsce maksymalnie do wysokości 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Kupujący. 

§ 8 

Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy, w tym wynagrodzenia Umownego lub dowolnej jego części  

na osobę trzecią. 

§ 9 

1. Przedstawicielem Kupującego w zakresie spraw roboczych związanych z realizacją Umowy,  
w tym w szczególności w sprawach związanych z podpisaniem ze strony Kupującego Protokołu 
Odbioru) jest ………………, tel. (…………) poczta e-mail: (……..).9 

2. Przedstawicielem Sprzedawcy w zakresie spraw roboczych związanych z realizacją Umowy jest/są 
(……), tel. ……., e-mail: (…..).10 

3. Przypisane poszczególnym osobom dane poczty e-mail oraz nr telefonu tam wskazane są danymi 
do kontaktu z tymi osobami. 

4. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż przedstawiciele, o których mowa 
w ust. 1 i 2 powyżej nie są uprawnieni do zmiany Umowy, odstąpienia od niej, czy jej rozwiązania 
przez wypowiedzenie.  

§ 10 

1. Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany Umowy, a także ewentualne jej rozwiązanie za zgodą 
obu Stron, odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej  
po rygorem nieważności. 

2. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Kupującego. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, 
gdy przynajmniej jedna ze Stron, podpisując Umowę, opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień 
zawarcia Umowy. Jeżeli obie Strony podpisując Umowę  opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia 
Umowy jest data z nich późniejsza. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają:  

 

Za Kupującego: 

 

Za Sprzedawcę: 

 

                                                                 

9 Na etapie zawierania Umowy miejsca wykropkowane zostaną uzupełnione o odpowiednio: imię i nazwisko osoby/osób ze strony 
Zamawiającego, wyznaczonych do roli przedstawicieli Kupującego w Umowie, ich numer telefonu służbowego oraz/lub adres poczty e-mail.  

10 Komentarz jak w przypisie 9, tyle że w odniesieniu do osoby/osób Wykonawcy (jako przedstawicieli Sprzedawcy w Umowie) 


